
Handleiding installatie Google Chromecast 
 
 
Inleiding 
Chromecast kan gebruikt worden voor het casten (doorsturen) van content (beelden en 
spraak/muziek) van je smartphone of tablet naar je TV. Ook het vertonen van een live of 
opgenomen kerkdienst hoort hier bij. 
Indien je al Chromecast hebt aangesloten op je TV dan is het heel eenvoudig:  
Download de app ‘Kerkdienst Gemist’ uit de Appstore (IOS) of de Playstore (Google), 
installeer de app en kies vervolgens de Emmakerk/Wilhelminakerk Soest, stel de TV op het 
HDMI kanaal van de Chromecast in, enz.  
 
Wat is nodig voor Chromecast? 
• Een vrije HDMI poort op de TV 
• De Google Chromecast V3, te koop voor ong. € 40,- bij Expert aan de van Weedestraat 

of een webshop (Coolblue, BCC, e.a.). 
• Een smartphone of tablet om de installatie van Chromecast uit te voeren en aansluitend 

de gewenste content te kunnen casten. 
• Een Google account (meeste mensen hebben al een Gmail). 
 
Installatie Chromecast 
• Installeer een Google account, als je die nog niet hebt. 
• Download en installeer de Google Home app. 
• Bekijk de video https://youtu.be/d36nkYltUHU  
• Hierna volgen de stappen uit de video nogmaals. 
• Sluit eerst de Chromecast aan op de TV, kabeltje in HDMI poort en netsnoer in de 220V. 
• Zet TV aan en kies de HDMI ingang van de Chromecast aan sluiting. 
• Start de Google Home app en volg de instructies (zie ook de Youtube video) 
• Eerst wordt de Chromecast gevonden en gekoppeld, Huis/woonkamer. 
• Daarna de verbinding leggen van Chromecast naar WIFI, met wachtwoord van de WIFI. 
• Chromecast gereed voor gebruik. 
 
Gebruik Kerkdienst Gemist 
Download de app ‘Kerkdienst Gemist’ uit de Appstore (IOS) of de Playstore (Google), 
installeer de app en kies vervolgens de Emmakerk/Wilhelminakerk Soest, stel de TV op het 
HDMI kanaal van de Chromecast in, enz. 
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